Τα Κινητά ΚΕΣΠΕΜ γιόρτασαν από τις 9 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουνίου 2014 το
κλείσιμο του κύκλου των χειμερινών μαθημάτων στα 45 χωριά που επισκέπτονταν.
Οι 13 εκπαιδευτικοί ετοίμασαν, μαζί με τα παιδιά και με τη βοήθεια των 5 οδηγών διαμεσολαβητών ισάριθμα μεγάλα βιβλία τα οποία περιλάμβαναν τις ατομικές και
συλλογικές εργασίες όλης της χρονιάς.
Στο τελευταίο μάθημα πριν τις γιορτές τα παιδιά έφτιαξαν προσκλήσεις καλώντας
τους γονείς τους να παρακολουθήσουν την απονομή των αναμνηστικών
διπλωμάτων και την παρουσίαση της δουλειάς τους .

Στο Π. Εράσμιο, πραγματοποιήθηκε κοινή γιορτή του σχολείου με τα κινητά
ΚΕΣΠΕΜ. (φώτο)

Φέτος στο Μεγάλο Δέρειο οι μαμάδες των μαθητών προσέφεραν στο τελευταίο
μάθημα το «Ταούκ Γκιοκτσού» των Κινητών ΚΕΣΠΕΜ

Στη διάρκεια της παρουσίασης της δουλειάς όλης της χρονιάς αρκετές μαμάδες
ξεναγήθηκαν από τα παιδιά τους στα βαν.

Κάθε χωριό έφτιαξε το δικό του μεγάλο βιβλίο

Στα μεγάλα βιβλία κυρίαρχη θέση έχουν τα «ταξίδια», στα οποία αποτυπώθηκαν
όλες οι δραστηριότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς για την ενίσχυση
των ελληνικών των 600 παιδιών που συμμετείχαν. Αφορμή ήταν τα κείμενα από το
«Σεβντά του Σεντουκιού» και την παιδαγωγική βαλίτσα «Εγώ κι Εσύ, Εδώ κι Εκεί».

Τα πάνω από 200 βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης των βαν υπήρξαν η αφορμή
για τους μαθητές και τις μαθήτριες να φτιάξουν στον υπολογιστή διαφημίσεις ή να
φτιάξουν δικές τους ιστορίες για τα βιβλία που διάβασαν.

Οι μαθητές και μαθήτριες στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τον Σεβντά να βρει
τις ρόδες του δημιούργησαν επιτραπέζια παιχνίδια χρησιμοποιώντας τις γνώσεις
που απέκτησαν μέσα στη χρονιά.

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά δημιούργησαν ηλεκτρονικές
εφημερίδες με τα νέα της περιοχής τους.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων τα παιδιά ασχολήθηκαν πολύ συχνά με το θέατρο
σκιών, έφτιαξαν τις δικές τους φιγούρες, έγραψαν τους διαλόγους και έπαιξαν στο
τέλος την παράσταση που δημιούργησαν.

Στην ίδια λογική με το θέατρο σκιών, γράφτηκαν και αρκετά έργα για κουκλοθέατρο
ή και θεατρικά έργα, στα οποία τα παιδιά έγραψαν τους ρόλους, έφτιαξαν τις
κούκλες και τα κοστούμια, δημιούργησαν τα σκηνικά, και τελικά παρουσίασαν μια
ολοκληρωμένη παράσταση στους συμμαθητές τους.

Οι φωτογραφικές μηχανές και οι 15 υπολογιστές που υπάρχουν στο κάθε ένα από
τα τέσσερα βαν, έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μικρά
«φιλμάκια» στα οποία κατέγραφαν τις μικρές τους παραστάσεις.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων στα κινητά, δεν θα μπορούσε να λείπει και η
γραμματική, ενταγμένη όμως στο καθημερινό μάθημα με ένα απόλυτα λειτουργικό
τρόπο, έτσι ώστε να επεξεργάζονται τα παιδιά διάφορα γραμματικά φαινόμενα με
ένα παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο.

Τα ταξίδια των κινητών ΚΕΣΠΕΜ συνεχίζονται και στα θερινά μαθήματα που
ξεκίνησαν στις 16 Ιουνίου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 26 Ιουλίου 2014 σε 30
οικισμούς και των τριών νομών της Θράκης.

